Obec HOVORČOVICE
zastupitelstvo obce
Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice u Prahy

USNESENÍ
č. 02/2007
z veřejného jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 29. března 2007
A. Zastupitelstvo – bere na vědomí:
1. Informaci o možnosti čerpání revolvingového úvěru od České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s.
2. Informaci o stavu jednání o stavu komunikace v ul. Nádražní.
3. Informaci o postupu prací a jednání ohledně areálu bývalého JZD.
4. Informaci o změně úředních hodin obecního úřadu v Hovorčovicích.
B. Zastupitelstvo – schvaluje:
1. Předložený rozpočet obce Hovorčovice na rok 2007 se změnou položek
- § 2212 pol. 5171 – nyní 6.954.250,-Kč
- § 0000 pol. 8115 – nyní 7.176.268,-Kč.
2. Rozpočet mateřské školy na rok 2007.
3. Prozatímní regulační podmínky obce k výstavbě dle předloženého a upraveného návrhu.
4. Názvy dosud nepojmenovaných ulic:
-

ul. U Slunečnic

-

ul. Vévodská

-

ul. Na vodě

-

ul. Severní

5. Dodatečně schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o odběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/03300006/13/2004 se spol. AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.
6. Nabídku České spořitelny, a.s. na poskytnutí revolvingového úvěru do výše 3,5 miliónu Kč, a to na
překlenutí mimořádného nedostatku finančních prostředků.
7. Výběr zpracovatelů projektové dokumentace na část A (Ing. Filip) a na část B (Ing. Zoula) podle došlých
nabídek. Dohoda o rozsahu služeb a cenách bude uzavřena po vyhodnocení separátních nabídek na
geodetické práce.
8. Pořadí prvních tří uchazečů o zpracování územního plánu obce, a to:
-

Ing. arch. Bohuslava Kolářová

-

Atelier 3 (Ing. arch.Jan Zahradník a Ing. arch. Jarmila Zahradníková)

-

KADLEC K.K. NUSLE spol. s r.o.

9. Obnovení tradice Vítání občánků.
10. Záměr zřízení přestupkové komise v obci Hovorčovice. Zastupitelstvo obce zřizuje, podle ust. § 53, odst.
3 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a ust. § 61 zákona o obcích (obecní
zřízení), s účinností od 2.4.2007 komisi pro projednávání přestupků obce Hovorčovice.
11. Podání žádosti ČR –Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o bezúplatný převod
komunikace nad pozemkem p.č. 103, o výměře 2049m2, do vlastnictví Obce Hovorčovice.

C. Zastupitelstvo – ukládá/pověřuje:
1. Starostku obce, aby informovala stavební úřad v Líbeznicích o prozatímních regulačních podmínkách
naší obce k výstavbě.
2. Starostku obce podáním žádosti o poskytnutí revolvingového úvěru od České spořitelny, a.s.a vyřešení
náležitostí s tím souvisejících.
3. Starostku obce a výbor pro výstavbu stanovením dodatečných kriterií a jednáním s uchazeči o zpracování
územního plánu obce za účelem potvrzení výběru.
4. Starostku obce podáním žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný
převod komunikace nad pozemkem p.č.103.

D. Zastupitelstvo – odkládá:

1. Schválení pořízení konkrétního typu zahradního traktoru.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce

Ing. Oldřich Lopata v.r.
1. místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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